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”Veseli smo dejstva, da občini ni vseeno za
mlade družine, da se jim zdi pomembno, da
ostajamo tukaj in se ne selimo drugam. To sta-
novanje za nas pomeni nov začetek,” je dejala
Ksenija Šumi, ki skupaj z možem Andrejem
Japljem ter otrokoma Maticem in Manco pri-
haja v Mojstrano iz Rateč. Župan jim je ključe
enoinpolsobnega stanovanja v večstanovanj-
skem bloku na robu Mojstrane izročil sredi
meseca. Ksenija in Andrej sta se razveselila
skromnega, a svetlega in toplega stanovanja,
saj je štiričlanska družina doslej živela v klet-
nih prostorih hiše Ksenijinih staršev. ”Časi so

žal takšni, da si povprečna mlada družina eno-
stavno ne more privoščiti življenja na svojem,
če ji pri tem kdo ne pomaga.

Kot je povedal župan Jure Žerjav, ima obči-
na v lasti približno 58 stanovanj, ki jih oddaja
občanom po neprofitni najemnini. Ta je dolo-
čena z zakonom in pokriva stroške, ki jih ima
lastnik s stanovanjem, brez dobička in se izra-
čunava na osnovi vrednosti stanovanja. Za od-
dajo stanovanj občina objavi javni razpis, in-
teres pa je odvisen od lokacij - do 10 prosilcev
za Kranjsko Goro, nekaj manj za Mojstrano.
Kot je še poudaril župan, se občina namenoma

ne odloča za prodajo stanovanj, predvsem za-
radi možnosti, da bi jih ljudje kupovali po
ugodnih cenah in nato prodajali naprej za tako
imenovana sekundarna bivališča. Sicer pa ob-
čina že v prihodnjem letu prav v Mojstrani na
Triglavski cesti načrtuje gradnjo večstanovanj-
ske stavbe, v kateri bodo prav tako neprofitna
stanovanja.

Marjana Ahačič

Stanovanje za mlado družino
Župan Jure Žerjav je družini Šumi Japelj predal ključe neprofitnega stanovanja v Mojstrani.

Župan Jure Žerjav izroča ključe neprofitnega stanovanja v Mojstrani.

Obveščamo vas, da je bila 25. januarja 2010 v Ur. l. RS, št.
5/2010, objavljena Uredba o nadomestilu za zmanjšanje dohodka
iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvene-
ga režima.

Po tej uredbi so upravičenci do denarnih nadomestil vsi, ki izvajajo
kmetijsko dejavnost na najožjem vodovarstvenem območju (VVO 1),
ki imajo v registru kmetijskih gospodarstev na dan 10. junija 2009
na VVO 1 vpisane GERK- e in jim ni bilo mogoče zagotoviti primer-
ljivega nadomestnega zemljišča v državni lasti zunaj VVO 1.

Upravičenci morajo pri izvajalcu javne službe oskrbe s pitno vodo, ki
upravlja vodni vir, za katerega je določeno vodovarstveni režim na
VVO 1, najpozneje do 31. marca oddati zahtevek za izplačilo nado-
mestila.

Pripravila:  Vesna Kunšič, inž. kmet., 
operativni inženir

Direktor občinske uprave
mag. Rajko Puš

Ksenija Šumi in Andrej Japelj s šestmesečno Manco.
Bratec Matic je bil bolan, zato je ostal doma.

OBČINA KRANJSKA GORA
OBČINSKA UPRAVA
Služba za okolje in prostor
Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
tel.n.c. 04/5809 800, fax. 04/5809 824
direktni telefon 04/5809 820
http://obcina.kranjska-gora.si/
e-pošta: obcina@kranjska-gora.si

Zadeva: Obvestilo - Nova uredba o odškodninah na vodovarstvenem območju
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Slovenski planinski muzej v Mojstrani vse
bolj dobiva končno podobo. Zunanji objekt je
zgrajen, prav tako celotna komunalna in druga
infrastruktura. Kmalu bo na vrsti nameščanje
opreme in urejanje muzejskega gradiva. Pet
partnerjev v 3,2 milijona vredni letošnji naj-
večji investiciji v Občini Kranjska Gora je v
sredo, 17. februarja, natanko 171 dni pred od-
prtjem muzeja podpisalo pogodbo o sofinanci-
ranju. To je pomemben dokument, s katerim so
se zavezali, da bodo uspešno večletno sodelo-
vanje nadgradili po odprtju muzeja. Ob podpi-
su je župan Jure Žerjav povedal: ”To je izred-
no pomemben korak, saj smo s tem opredelili
sofinanciranje muzeja po odprtju. Pomembno
je, da sta pristopila k podpisu Planinska zveza
Slovenije in Triglavski narodni park, saj tako
dajemo muzeju vseslovenski značaj. Prepričan
sem, da bo nov muzej zgodba o uspehu. Ob
tem bo treba vložiti veliko naporov, da bomo
znali ljudi privabiti v muzej, tudi s sodelova-
njem širšega turističnega gospodarstva. To bo
atraktivna znamenitost, ki si jo bo vsakdo rad
ogledal.”

Direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice
Irena Lačen Benedičič je dodala: ”Za naš mu-
zej je to zagotovo izjemen dogodek. Zavedamo
se, da nov muzej v okviru Gornjesavskega mu-
zeja Jesenice nikakor ne bi mogel uresničiti

nalog, saj bo sedaj njegova vloga bistveno več-
ja, kot je bila v preteklosti. Dobili bomo nekaj
sredstev od države, vendar to ne bo zadostova-
lo, če bomo želeli uresničiti vse cilje. Pred-
vsem bomo morali dati velik poudarek promo-
ciji muzeja.” Z njo se strinja tudi Direktor Tri-
glavskega narodnega parka Martin Šolar: ”To
je uspeh dolgoletnih prizadevanj, da dobimo
Slovenci svoj planinski muzej. Spoštujem
prejšnje odločitve, da Triglavski narodni park
ostaja del te zgodbe. V muzeju bomo imeli
stalno informacijsko točko. Veselim se sodelo-
vanja in te pomembne pridobitve.” Predsednik
Planinske zveze Slovenije Franc Ekar je po-
udaril, da pogodba pomeni nadaljevanje ures-
ničevanja nalog iz akta, ki smo ga podpisali že
pred petimi leti. ”Sedaj sledijo nove obvezno-
sti, ki jih bomo pri naši zvezi morali realizira-
ti. S tem muzejem uresničujemo stoletje dolgo
nalogo, da predstavimo planinsko zgodovino.
Tako se bomo približali evropskim državam, ki
so že naredile veliko na tem področju.” Pred-
sednik Fundacije Avgusta Delavca Miro Eržen
pa je dejal, da bodo s podpisom zagotovljeni
normalni finančni in materialni pogoji za delo-
vanje muzeja po odprtju. ”Vesel sem, da so
partnerji pokazali pripravljenost za takšno so-
delovanje kot doslej. Tako bomo lahko zagoto-
vili kvalitetno vsebinsko rast muzeja.” J. R.

Pomemben korak
za novi muzej 

Pet partnerjev v 3,2 milijona vredni letošnji največji investiciji v občini
Kranjska Gora podpisalo pogodbo o sofinanciranju.
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Za smučarji 
prihajajo skakalci

Zadnji januarski konec tedna je Kranjska
Gora gostila 49. Pokal Vitranc. Naši smučar-
ji na domačem prizorišču sicer niso dosegli
vrhunskih rezultatov, vendar pa je bilo tri
dni, od petka do nedelje, v Zgornjesavski do-
lini pravo športno vzdušje, ki ga ni zmotil
niti sneg, čeprav je organizatorjem, zlasti
pred nedeljsko tekmo, povzročil obilo dodat-
nega dela. Boje smučarjev, ki so prav pri nas
opravili zadnje preizkušnje pred olimpijski-
mi igrami, je spremljalo okoli osemnajst ti-
soč obiskovalcev, med najglasnejšimi pa so
bili, poleg naših navijačev, sosedje Italijani.

Seveda je še več obiskovalcev pričakovati
prihodnje leto, ko bo na sporedu jubilejni 50.
Pokal Vitranc, še prej pa se od 8. do 13. mar-
ca obeta finale evropskega pokala, ki ga bo-
sta skupaj pripravila Kranjska Gora in Trbiž.
V Kranjski Gori bodo na sporedu tehnične
discipline, moška in ženska slaloma in vele-
slaloma, na Trbižu pa bodo smučarke in
smučarji tekmovali v superveleslalomu in
smuku. To bo hkrati tudi nekakšna preizkuš-
nja pred načrtovano skupno kandidaturo
Kranjske Gore in Trbiža za finale svetovne-
ga pokala alpskih smučarjev in smučark.

Komaj bodo iz Zgornjesavske doline odšli
smučarji, pa bodo že začeli prihajati skakal-
ci, saj bo v Planici med 18. in 21. marcem
potekalo letošnje svetovno prvenstvo v pole-
tih. Prireditev se bo začela že v četrtek s po-
skusnima serijama in kvalifikacijami, ob 19.
uri pa bo slovesnost ob odprtju tekmovanja.
V petek popoldne (predvidoma ob 14.15) bo-
sta na sporedu prva in druga serija, tretja se-
rija pa bo v soboto, predvidoma ob 10.15. Pr-
venstvo se bo končalo v nedeljo, ko bo prva
serija ob 10.15, prireditev pa se bo končala
ob 12. uri s podelitvijo kolajn in zaključno
slovesnostjo.

Vilma Stanovnik

Prepričan sem, da bo nov muzej zgodba o uspehu, je ob podpisu pogodbe o sofinanciranju dejavnosti
Slovenskega planinskega muzeja dejal župan Jure Žerjav. / Foto: Anka Bulovec 

V Planici priprave na svetovno prvenstvo v poletih
potekajo po načrtih.
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Žemva je bil predsednik odbora za zdravstvo
in socialne zadeve ter podpredsednik komisije
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
”Za odstop sem se odločil iz osebnih razlogov
in razlogov, kot je ta, da ne vidim več nobene
možnosti, da bi glede na dosedanjo prakso vo-
denja politike in sprejemanja odločitev v ob-
činskem svetu na tak način, kot to počne žu-
pan, do konca tega mandatnega obdobja lahko
še karkoli koristnega prispeval k spremembi
stanja v občini in k boljšemu delu občinskega
sveta,” je v odstopni izjavi med drugim pove-

dal Žemva. ”Z mojega vidika je vztrajanje na
takem odnosu neproduktivno in na škodo dav-
koplačevalskega denarja. Razočaran sem tudi
nad medlo vlogo občinskega svetnika v lokal-
ni politiki, kakršno je izpeljala ta država, in
možnostmi, ki so dane svetniku občinskih sve-
tov v tem sistemu.”

Župan je v času od 5. do 15. februarja sklical
5. dopisna sejo občinskega sveta, na kateri naj
bi sprejeli ugotovitveni sklep o prenehanju
mandata člana. ”Ker je bil en svetnik proti
sprejemu ugotovitvenega sklepa, po našem po-

slovniku sklep ni bil sprejet. Zato se bo posto-
pek nadaljeval na prihodnji redni seji OS z
vnovičnim predlogom ugotovitvenega sklepa.
Po sprejetju sklepa se o tem obvesti Občinsko
volilno komisijo, ki predlaga naslednjega člana
na listi DESUS,” je nadaljnje postopke pojas-
nil direktor občinske uprave Rajko Puš.

M. A.

Odstopil svetnik Anton Žemva
Na zadnji seji občinskega je svetnik Andrej Žemva (DeSus) nepreklicno odstopil 

z vseh funkcij v občinskem svetu.

Andrej Žemva

Pitna voda bo dražja
Ko bo ministrstvo za okolje in prostor potrdilo odločitev občinskega

sveta, bo pitna voda v Kranjski Gori skoraj trikrat dražja kot doslej.
Obstoječa cena vode - 0,1818 evra na kubični meter za gospodinjstva in
0,2431 za druge uporabnike, je v Kranjski Gori nespremenjena že vse
od leta 2004. Kot pojasnjujejo na občini, že dolgo ne pokriva stroškov,
ki se zaradi vedno višjih tehničnih in oskrbovalnih standardov iz leta v
leto povečujejo. Zato so se odločili, da izračun vodarine prilagodijo av-
gusta lani sprejeti metodologiji in na ta način občutno zvišajo ceno ter
jo izenačijo za vse uporabnike. Tako naj bi po novem za kubični meter
vode vsi plačevali po 0,4748 evra. Povprečno gospodinjstvo, ki porabi
mesečno 15 kubičnih metrov pitne vode in po trenutno veljavni ceni
zanjo brez davka na dodano vrednost plača 2,727 evra, naj bi tako po
novem za vodo mesečno plačevalo 9,5796 evra.

”Država je avgusta lani sprejela nov pravilnik o metodologiji za obli-
kovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb var-
stva okolja. Pristojnost za določanje cen komunalnih storitev je prešla
na občinski nivo, pri čemer se cene lahko oblikujejo le na podlagi do-
ločil novega pravilnika o metodologiji, ki med drugim določa, da je
cena storitve sestavljena iz omrežnine, vodarine in stroškov vodnih
povračil,” pojasnjuje direktor občinske uprave Rajko Puš. ”Omrežnina
je del cene, ki pokriva letne stroške javne infrastrukture in se obraču-
nava uporabnikom, vodarina pa del cene, ki pokriva stroške izvajanja
javne službe oskrbe s pitno vodo in se prav tako obračunava uporabni-
kom. Strošek vodnih povračil pa je prihodek države,” še pojasnjuje Puš
in dodaja, da je oblikovanje cene po novem pravilniku po njegovem
mnenju pravičnejše glede plačevanja stroškov amortizacije infrastruk-

ture, saj se obračunava direktno uporabnikom na podlagi velikosti štev-
ca. ”Prej so amortizacijo (če je je sploh kaj bilo) plačevali uporabniki
po porabi vode. Za našo občino je to pomenilo, da so prebivalci plača-
li več, ”vikendaši” pa manj. Stroški izgradnje javne infrastrukture za
občino so bili v obeh primerih enaki.”

Marjana Ahačič

Očistimo Slovenijo!
Tudi Kranjska Gora se pridružuje akciji Društva ekologov brez meja,

v kateri se bo 17. aprila vsa Slovenija združila v čistilni akciji. Organi-
zatorji pričakujejo, da se bo za 17. april napovedani akciji pridružilo
200 tisoč prostovoljcev, ki bodo zbrali 20 tisoč ton komunalnih odpad-
kov. Prostovoljci že zdaj po vsej Sloveniji iščejo divja odlagališča in jih
locirajo na zemljevidu. V soboto, 17. aprila, pa načrtujejo, da bodo s či-
stilno akcijo ta divja odlagališča tudi očistili komunalnih odpadkov. Po-
leg tega bodo očistili tudi okolice šol, vrtcev, naselij in sprehajalnih
poti. Organizatorji akcije so z večino slovenskih občin že podpisali do-
govore o sodelovanju, kot je povedal koordinator za Kranjsko Goro Ma-
tej Možina, tudi z Občino Kranjska Gora in javnim podjetjem Komu-
nala. ”Pri pripravi na akcijo se obračamo tudi k vsem nevladnim orga-
nizacijam, zvezam, okoljskim in športnim društvom, zavodom, obči-
nam, krajevnim skupnostim, ki vsako leto organizirajo čistilne akcije in
jih povabimo, da tokrat naredimo to skupaj in v enem dnevu,” pojas-
njujejo na društvu. Za dodatne informacije o akciji se lahko obrnete na
elektronski naslov matej.mozina@ocistimo.si ali www.ocistimo.si.

M. A.
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1. Naročnik javnega razpisa: Občina Kranjska Gora, Kolodvor-
ska 1b, 4280 Kranjska Gora. 
2. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
- dejavnost registriranih humanitarnih in drugih organizacij, ki imajo

v svoji dejavnosti registrirano tudi humanitarno dejavnost 
- izvajanje posebnih socialnih programov in storitev humanitarnih

organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje
socialnih potreb posameznikov 

- izvajanje preventivnih projektov za predšolske otroke, ter preven-
tivnih programov za učence, dijake in mladostnike 

- drugi humanitarni in preventivni programi, ki dokažejo vsebinsko
učinkovitost. 

3. Vrednost sredstev razpisa:
- 5.000,00 EUR za preventivne projekte na področju dela 

z mladimi in 
- 9.000,00 EUR za projekte ter programe humanitarnih organizacij 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010.
4. Pogoji sofinanciranja: Predlagatelj mora za izvajanje projekta
oz. programa zagotoviti najmanj 50 % delež sofinanciranja iz drugih
virov. Na javni razpis se lahko prijavijo humanitarna in invalidska 
društva ter organizacije, društva, zavodi, skladi, gospodarske družbe,
zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih 
predpisov registrirane za opravljanje humanitarnih dejavnosti 
oz. dejavnosti predlaganih preventivnih programov in posamezni 
samostojni izvajalci, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo priča-
kovano kakovost ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Kranjska Gora, 
- da so registrirani za opravljanje predlagane preventivne oz. huma-
nitarne dejavnosti ter da s svojim dosedanjim delom izkazujejo 
pričakovano kakovost (reference), 
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in orga-
nizacijske možnosti za uresničitev načrtovani aktivnosti, 

- društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in
ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih in so registri-
rana vsaj eno leto, 
- društva, ki ponovno kandidirajo, da občinski upravi vsako leto red-
no dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za
preteklo leto, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto, 
- humanitarna društva, ki nimajo sedeža v občini Kranjska Gora in
delujejo na območju več občin, regije ali države, da imajo članstvo
oz. uporabnike tudi iz občine Kranjska Gora
5. Vsebina vloge: Predlogi morajo biti podani na ustreznih prijav-
nih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo je mogoče dobiti na
Občini Kranjska Gora ali na spletnih straneh www.kranjska-gora.si
6. Rok in način prijave: Vloge za dodelitev sredstev morajo prosil-
ci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov Obči-
na Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, Kranjska Gora, najkasneje do
31. 3. 2010. Na ovojnici mora biti napisan naslovnik, naslov prosil-
ca in pripis ”Javni razpis - socialno varstvo 2010”. Vloge, ki bodo
oddane po roku za prijavo, ne bodo obravnavane. 
7. Obravnava vlog: Pravočasno prispele in popolne prijave bodo
vrednotene na osnovi pogojev in meril za vrednotenje preventivnih
projektov in projektov ter programov humanitarnih organizacij, ki se
sofinancirajo iz proračuna občine Kranjska Gora. Odpiranje vlog ne
bo javno. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni
po sprejeti odločitvi. Z izvajalci preventivnih projektov in projektov
ter programov humanitarnih organizacij bo župan občine Kranjska
Gora sklenil pogodbe o sofinanciranju. 
8. Informacije lahko dobite pri Vlasti Skumavc-Rabič, 
tel.: 04/5 809 809, lahko pa nam pišete tudi na el. naslov: 
skumavc@kranjska-gora.si.

Datum: 15. 2. 2010                                       Jure Žerjav, župan
Številka: 122/20-4/2010-VS

Občina Kranjska Gora na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99 s spremembami) in Pravilnika za vrednotenje 
preventivnih projektov in projektov ter programov humanitarnih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Kranjska Gora 
(UVG, štev. 11/01) objavlja 

JAVNI RAZPIS ZBIRANJA PREDLOGOV PREVENTIVNIH PROJEKTOV IN 
PROJEKTOV TER PROGRAMOV HUMANITARNIH ORGANIZACIJ, KI JIH BO V LETU

2010 SOFINANCIRALA OBČINA KRANJSKA GORA

Spet vabljeni v projekt ”Umetnik - podjetnik”
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske vse tiste, ki radi ustvarjate; ri-

šete, slikate, kiparite, izdelujete nakit ali kako drugače sproščate svo-
jo umetniško žilico, vabi, da se pridružijo projektu ”Umetnik - podjet-
nik”, čigar namen je pomagati mladim umetnikom k večji prepoznav-
nosti in s tem tudi k prvim zaslužkom s prodajo lastnih del. Tudi to-
krat boste skupaj organizirali prodajno razstavo, kjer se boste lahko
predstavili s svojimi deli in začeli umetniško pot prepletati s podjetni-
ško. Udeležba v projektu je brezplačna, edini pogoj za sodelovanje pa
je, da prihajate iz občine Kranjska Gora, se na tak ali drugačen način
ukvarjate z umetnostjo in želite svoje delo predstaviti širši množici, se-
veda z možnostjo prodaje. Za več informacij in informativne prijave k
sodelovanju v projektu se lahko obrnete na Razvojno agencijo Zgornje
Gorenjske na telefonsko številko 04/581 34 13 - Hermina Biščević ali
pišete na elektronski naslov hermina.biscevic@ragor.si. Rok za prija-
vo je 22. marec 2010. Projekt ”Umetnik - podjetnik” je sofinanciran s
strani Občine Kranjska Gora. M. A.

Ohranimo stara hišna imena
V sklopu projekta ”Kako se pri vas reče?” je Razvojna agencija

Zgornje Gorenjske v sodelovanju z Občino Kranjska Gora ob koncu
lanskega leta raziskovala in beležila stara hišna imena. ”Glavni cilj je
bilo oblikovati čimbolj popoln seznam hišnih imen v izbranih vaseh

Gozd Martuljek in Srednji Vrh. Pri tem smo si pomagali z zapisi v
franciscejskih katastrih iz leta 1827 in v župnijskih knjigah iz leta
1903. Najboljši vir hišnih imen pa so bili domačini iz omenjenih vasi,
pri iskanju hišnih imen so nam pomagali tudi učenci OŠ Josipa 
Vandota Kranjska Gora z mentoricama,” je povedal Klemen Klinar z
razvojne agencije RAGOR. ”Po končanem delu smo zabeležili 49
hišnih imen (34 v Gozd-Martuljku in 15 v Srednjem Vrhu). Nekatera
od imen žal niso več v vsakdanjii uporabi in se jih spomnijo le še 
najstarejši domačini, saj na domačiji nimajo več kmetije ali je bila 
hiša prodana novim lastnikom.” 

A kot poudarjajo na agenciji, vse to ne sme biti razlog, da se hišno
ime izgubi in izgine v pozabo. ”Hišna imena so del podeželske tradi-
cije in bogate dediščine naših vasi in nimajo negativnega ter
zmerljivega pomena, kakor si včasih ljudje napačno razlagajo. Ker se
v hišnih imenih ohranja tudi domači govor, smo jih zapisali v njihovi
narečni obliki. Nabor hišnih imen bo zbran v prihajajoči knjižici,
umestili pa smo jih tudi v spletni leksikon Slovenskega rodoslovnega
društva.”

Vsi lastniki hiš, ki nosijo hišno ime, so v začetku februarja prejeli
pozive k podaji soglasja za obeležitev hišnih imen s tablami, ki bodo
nameščene na domačije. Na agenciji pa vse, ki soglasja še niso vrnili
in želijo prejeti brezplačno tablo s svojim hišnim imenom, vabimo, da
to storijo čim prej in s tem prispevajo kanček k ohranjanju kulturne
dediščine naših vasi. Marjana Ahačič
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I. NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA
Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju turističnih progra-
mov in projektov turističnih društev v občini Kranjska Gora (UVG št.
11/2006) objavlja Občina Kranjska Gora Javni razpis za sofinanci-
ranje turističnih programov in projektov turističnih društev v Občini
Kranjska Gora v letu 2010.

II. POGOJI SODELOVANJA NA JAVNEM RAZPISU
Na javni razpis za sofinanciranje turističnih programov in projektov
turističnih društev v Občini Kranjska Gora v letu 2010 se lahko 
prijavijo izvajalci programov in projektov, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje: 
- imajo sedež na območju Občine Kranjska Gora;
- so registrirani za izvajanje dejavnosti turističnih društev in s svojim
dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost;
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organiza-
cijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju
(delovanja turističnih društev);
- imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo 
dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih;
- dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi;
- poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom;
- občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji
programov, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih
in državnih tekmovanjih, če so se jih udeležili, ter načrt aktivnosti za
prihodnje leto.

Prijava mora vsebovati:
- prijavo
- obrazec I in
- obrazec II

III. PREDMET RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov
turističnih društev v letu 2010. 
Sofinancirani bodo programi, ki bodo zaključeni v letu 2010 in bodo
izkazali realno finančno in organizacijsko strukturo. 
Ne bodo se sofinancirali programi, ki po vsebini ne sodijo na zgo-
raj navedeno področje, in tisti, ki resorno spadajo na druga podro-
čja (npr.: šolstvo - daljše izobraževalne oblike, šport, sociala, zna-
nost, malo gospodarstvo, ipd). Na podlagi tega razpisa tudi ne
bodo sofinancirani programi, ki so izrazito komercialne narave. 

IV. POGOJI IN MERILA
Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci programov na 
področju turizma v letu 2010, so naslednji:

1. Poročilo o delu v preteklem letu 2009
2. Število članov društva s plačano članarino
3. Aktivnosti za ohranjanje kulturne in naravne dediščine in 

urejanje ter varstvo okolja
4. sodelovanje pri čistilnih akcijah na območju občine
5. urejanje sprehajalnih in kolesarskih poti
6. organizacija ocenjevanja urejenosti domačij, kmetij, podjetij
7. organizacija tradicionalnih prireditev
8. organizacija tedenskih prireditev
9. sodelovanje pri prireditvah

10. število obiskovalcev na prireditvi
11. izvajanje promocijske in informativne dejavnosti
12. izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za delovanje

na področju turizma
13. sodelovanje z društvi v občini in izven občine pri skupnih 

projektih
14. izobraževanje članov društva
15. izdajanje propagandnega materiala za promocijo turistične

ponudbe

16. sodelovanje na sejmih in drugih prireditvah

V. VIŠINA SREDSTEV
Višina sredstev, ki je namenjena za sofinanciranje turističnih progra-
mov in projektov turističnih društev v občini Kranjska Gora v letu
2010, je 43.950 EUR.

Višina razpisanih sredstev po posameznih dejavnostih oz. območjih
delovanja:

Prireditve na območju KS Kranjska Gora 17.520,00 EUR
Prireditve na območju KS Mojstrana 1.480,00 EUR
Prireditve na območju KS Rute 1.600,00 EUR
Prireditve na območju KS Rateče 1.100,00 EUR

Urejanje okolice, ocvetličenje, klopi in smerokazi
KS Kranjska Gora 2.500,00 EUR
KS Mojstrana 600,00 EUR
KS Rute 1.800,00 EUR
KS Rateče 3.100,00 EUR

TIC, Promocijska dejavnost 10.050,00 EUR
Izobraževanje 4.200,00 EUR

Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2010.

VI. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV
TURISTIČNIH DRUŠTEV
Programi se bodo sofinancirali v skladu s Pravilnikom o sofinancira-
nju turističnih programov in projektov Turističnih društev v občini
Kranjska Gora in sprejetimi merili.

VII. VSEBINA VLOGE
Prijave morajo biti podane na prijavnih obrazcih iz razpisne doku-
mentacije, ki jo dobite ves čas razpisa v času uradnih ur v sprejem-
ni pisarni Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska
Gora in na spletni strani http://obcina.kranjska-gora.si

VIII. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Pisne prijave na obrazcih morate poslati najkasneje do 16. 03.
2010 na naslov Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280
Kranjska Gora v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in s pripisom
”Javni razpis TURIZEM 2010 - NE ODPIRAJ”. Šteje se, da je prija-
va prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za odda-
jo prijav na pošti, s priporočeno pošiljko ali 16. 03. 2010 oddana
do 12.00 ure v sprejemni pisarni Občine Kranjska Gora. Vloge, ki
bodo oddane po roku za prijavo, ne bodo obravnavane.

IX. OBRAVNAVA VLOG
Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene na podla-
gi meril in kriterijev za razdelitev sredstev sofinanciranja turističnih
programov in projektov Turističnih društev v Občini Kranjska Gora.
Odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveš-
čeni v roku 30 dni po končanem razpisu. Z izvajalci programov na
področju turizma bo župan Občine Kranjska Gora sklenil pogodbe
o sofinanciranju.

X. INFORMACIJE IN NAVODILA

Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo prijavitelji
na Občini Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
Kontaktna oseba: Vida Černe, telefon 04/580 98 12.

Številka: 322/3-5/2010-VČ
Datum: 15.02.2010                              ŽUPAN Jure Žerjav, prof.

JAVNI RAZPIS 
SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV TURISTIČNIH

DRUŠTEV V OBČINI KRANJSKA GORA V LETU 2010
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Peričnik vkovan v led 
Slap Peričnik sodi med velike slovenske naravne znamenitosti. Ob vsakem letnem času

očara obiskovalce od blizu in daleč. Člani Turističnega društva Dovje-Mojstrana so pred leti
poskrbeli za dodatno atrakcijo, ko so slap v času božičnih in novoletnih praznikov osvetlili.
Letošnja muhasta zima jim je zaradi odjuge to preprečila. Slap se je pokazal v vsej zimski
lepoti v februarju. Zaradi nizkih temperatur se je ves odel v ledeni oklep. Številni obisko-
valci so ga vsak dan občudovali s ceste, ki vodi v dolino Vrata, najbolj pogumni pa so se 
podali prav do vznožja slapu. Na stotine večmetrskih sveč levo in desno ob slapu je ustvarilo
čudovit ambient zimske narave. J. R. 

w w w . o p t i k a - b e r c e . s i

OČALA Z NAROČILNICO LAHKO 
TUDI BREZ DOPLAČILA

Okul is t i čna  ambulant a  Ber ce
J E S E N I C E

Rateče naj smučarski tekaški cilj
V časniku Nedeljski smo v članku Metoda Močnika 14. februarja letos z veseljem prebrali, da bi bile za 

naj smučarski tekaški cilj v Sloveniji zagotovo razglašene Rateče s Planico.

Članek Metoda Močnika z naslovom Teka-
ške smučine kličejo! Toda kam? opisuje več
območij v Sloveniji, kjer so urejene tekaške
poti. Še posebej pa so pohvaljene tekaške poti
v Ratečah in Planici. Tako po urejenosti smu-
čin kot tudi po dostopnosti, parkiriščih, dodat-
ni ponudbi, dolžini proge na enem mestu in
obiskanosti so te poti dosegle najboljšo oceno.
Glede na snežne pogoje pa so jih uvrstili na
tretje mesto za Rudnim poljem in Roglo.

Take pohvale smo kot skrbniki tekaških smu-
čin v naši dolini na LTO-ju Kranjska Gora zelo
veseli. Tek na smučeh postaja vedno bolj po-
pularen in našo dolino, predvsem pa tekaški
raj pod Poncami obišče vsako leto več rekrea-
cije in športne sprostitve željnih gostov. 

Na tem mestu želimo izreči zahvalo vsem, ki
nam pomagajo skrbeti, da so tekaške poti res
zgledno urejene. Zagotovo gre zahvala lastni-
kom parcel, na katerih potekajo proge, podjetju
RTC Žičnice in vztrajnima strojnikoma Jožetu
Kavalarju in Janezu Černetu, ki veliko časa pre-
sedita v teptalnih strojih, največkrat v zelo zgod-
njih jutranjih urah. Pohvala gre sodelavcu LTO
Blažu Vebru, ki je zadolžen za bedenje nad po-
tmi, pa tudi Mateji Zagoršek, ki skrbi za lično
oblikovanje označevalnih tabel. Poleg prog v
Ratečah s Planico in Tamarjem se trudimo in
urejamo tudi poti v Kranjski Gori, Gozd-Mar-
tuljku in Mojstrani. Proge v Mojstrani letos tep-
ta Janez Zajšek in tudi ta si zasluži pohvalo. Ne
nazadnje pa gre pohvala in zahvala tudi JP Ko-
munala za skrb za urejeno okolico in parkirišča.

Naše tekaške proge so smučarjem rekreativ-
cem na voljo brezplačno. Vsem, ki želijo na teh

smučinah izvajati učenje teka ali tekme, pa
skladno z občinskim odlokom izdaja LTO
ustrezna soglasja proti plačilu simbolične od-
škodnine. Na žalost pa ugotavljamo, da veliko
obiskovalcev in domačinov truda vseh, ki skrbi-
jo za tekaške poti, ne cenijo toliko, da bi te smu-
čine uporabljali tako, da bi bile čim lepše. Ne le,
da se pešci, največkrat s psi, sprehajajo točno po
smučini, čeprav je poleg urejena pot za pešce. V
Gozd-Martuljku se nepridiprav vztrajno vozi po
tekaških poteh z džipom, v Ratečah so nam jo
uničili z vožnjo s kamioni. Še največ škode pa
nam povzročajo divjaki na motornih saneh. 

Kljub temu smo optimisti in prepričani smo,
da bo vsako leto takih vandalizmov manj in
bomo še v kakšnem časopisu zasledili po-
hvale, kot so bile objavljene v Nedeljskem 14.
februarja. Mirjam Žerjav, foto: Anka Bulovec

Miran Čurin novi direktor
Alpinee

Družba Hit je v začetku leta zamenjala
direktorja Hit Alpinee. Skupino, v katero
sodi kar 85 odstotkov vseh hotelskih ka-
pacitet v Kranjski Gori, je tri leta in pol
vodil Aleša Topolška, ki bi se mu mandat
iztekel šele avgusta prihodnje leto. Novi
direktor je 52-letni Miran Čurin, ki je vso
kariero posvetil hotelirstvu, saj je v Hitu
zaposlen 25 let. Vodil je novogoriški hotel
Park, na noge je postavil in sedem let
vodil Perlo, vodil projekt v Črni gori, Hi-
tov center v Umagu in bil nazadnje pol
leta direktor Hit tujine. Petletni mandat pa
je nastopil s 1. februarjem. M. A.

K
&

D
, d

.o
.o

., 
c.

 M
ar

ša
la

 T
ita

 2
2/

a,
 J

es
en

ic
e



8 - ZGORNJESAV'C

Turizem, varnost

Med počitnicami polna smučišča
Pestra ponudba in obilica snega sta v Kranjsko Goro privabila številne domače in tuje turiste.

Nastanitvene kapacitete v Kranjski Gori in
okolici so v času zimskih počitnic odlično za-
sedene, so zadovoljni domači turistični delav-
ci, ki so že v prvem tednu počitnic beležili
kar stoodstotno zasedenost hotelov in 90-
odstotno zasedenost zasebnih kapacitet. V iz-
tekajočem se tednu, ko so počitnikovali go-
renjski in mariborski šolarji, so bile kapacite-
te pri zasebnikih zasedene 80, hoteli pa devet-
desetodstotno. Domačih gostov je bilo pri-
bližno 35 odstotkov, ostali so tujci, največ iz
Italije in Anglije. ”V času zimskih počitnic so
hoteli pripravili še bolj pestro ponudbo kot si-
cer,” je povedala direktorica LTO Mirjam
Žerjav, ”saj nudijo svojim gostom animacijo
za otroke, tako imenovane mini klube, v naj-
večjem hotelskem ponudniku so pripravili
posebne ski pakete, kjer je pri tridnevnem (ali
več dnevnem) bivanju vključena tudi smučar-
ska vozovnica. Zanimivi so tudi wellness pa-
keti, ki poleg bivanja vključujejo razne storit-
ve dobrega počutja.”

Zadovoljni so tudi kranjskogorski žičničarji,
kljub temu da se letošnja sezona ne more pri-
merjati z rekordno lansko. ”Do sedaj smo pro-
dali 145 tisoč smučarskih vozovnic, kar je 20
odstotkov manj kot lani, a smo tudi sezono za-
čeli bistveno kasneje kot lani. Letos smo smu-
čišča odprli šele 17. decembra, lani pa že 28.
novembra,” pojasnjuje Klavdija Gomboc iz
podjetja Žičnice Kranjska Gora. Kot je še pove-

dala, so beležili izjemno dober obisk kranjsko-
gorskih smučišč v času ljubljanskih počitnic, v
času gorenjskih je gostov tradicionalno nekaj
manj. Slabši kot sicer so tudi konci tedna, 
kar gre predvsem na račun slabšega vremena.
Kljub vsemu načrtujejo, da bodo kranjsko-
gorska smučišča obratovala vsaj še do konca

marca - lani so vse do 12. aprila - ker je snežna
odeja ta hip visoka kar približno en meter. 
Zadovoljni so tudi z obiskom na žičnicah Plani-
ca, Martuljek in Velika dolina, ki so vezane 
izključno na naraven sneg. Cena vozovnic je
tam tudi ugodnejša kot v sami Kranjski Gori. 

Marjana Ahačič

Med počitnicami so bila kranjskogorska smučišča polna. / Foto: Anka Bulovec 

Pazljivo ob velikih prireditvah
Policisti opozarjajo na strpnost v prometu ter na 

previdnost in samozaščitno ravnanje.

Konec marca bo na območju občine potekala še druga velika 
mednarodna prireditev - svetovno prvenstvo v smučarskih poletih v
Planici. Policisti policijske postaje Kranjska Gora zato znova opozar-
jajo občane in obiskovalce, da so še posebej strpni na cestah, saj je
v teh dneh pričakovati občutno povečanje prometa. ”Upoštevajte 
navodila prometnih policistov in prometno signalizacijo, zastojem in
drugim nevšečnostim pa se po možnosti izognite tako, da svoja 
vozila parkirate na urejenih parkirnih površinah in se proti pri-
reditvenemu prostoru napotite peš,” poudarja Damjan Lepoša,
pomočnik komandirja Policijske postaje Kranjska Gora.

”Občani lahko za lastno varnost storijo največ sami s primernim
samozaščitnim ravnanjem. Zato v parkiranih avtomobilih zaklenite
vsa vrata, zaprite stekla na vratih, prav tako iz vidnih mest v vozilu
odstranite vse vrednejše predmete (denarnice, torbice, dokumente
...), saj boste s tem odvrnili morebitne nepridiprave od njihove na-
mere, da vam vlomijo v vozilo in si prisvojijo predmete, razstavlje-
ne na vidnih mestih, hkrati pa vam tudi lahko povzročijo več škode 
na vozilih, kot pa so vredni ukradeni predmeti. V primerih, da bi v
bližini parkiranih avtomobilov opazili sumljive osebe, pa o tem 
takoj obvestite najbližjega policista ali OKC na telefonsko številko
113. Če odhajate od doma za več dni, pa vam svetujemo, da o tem
obvestite svojce ali najbližje sosede, ki naj popazijo na stanovanje
ali hišo ter redno pobirajo pošto.” Ob tem kranjskogorski policisti
pozivajo vse občane in obiskovalce v občini, naj opozorila upoštevajo,
saj bodo tako pripomogli k večji lastni in skupni varnosti.

Marjana Ahačič
Za vas beležimo čas

Ogrejte srce vaši najdražji ali najdražjemu s toplo in
mehko odejo po akcijski ceni: 25 evrov + poštnina

Odeja je iz mešanice bombaža in akrila, v velikosti
150x200 cm.

Prevzem odeje priporočamo na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4
v Kranju (nasproti glavne avtobusne postaje). Na vašo željo vam jo 
pošljemo tudi po pošti.
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Šport

Najprej so se pomerili v sankanju. Zmagoval-
ci v svojih kategorijah so bili Zala Jeglič Schi-
ro, Žiga Štefančič, Ksenija Košir, Matevž Je-
rovšek, Mira Dominko, Andrej Pavlovčič, Ma-
rija Pretnar in Alojz Eržen. Med pari sta v cilj
najhitreje prisankali Ksenija Košir in Tjaša Ro-
bič. 

Kar 42 udeležencev se je na Valentinovo ne-
deljo pomerilo v veleslalomu. Domače gospo-
dinje so jih pogostile z dobrotami, da so imeli
dovolj moči za spust po strmini. V svojih kate-
gorijah so bili najboljši Tjaša Robič, Katja
Smolej, Maša Dernovšek, Domen Svetin, Ga-
šper Oitzl, Nina Kotnik Travnik, Uroš Oman,
Teja Robič, Marko Robič, Senija Kotnik, Mar-
jan Zupan in Matevž Jerovšek.  Lep sončen
dan je na tekmovališče privabil tudi ljubitelje

teka na smučeh. Najhitreje so s progo opravili
Zala Jeglič Schiro, Pika Smiljič, Marija Petro-
vič, Dušan Vidmar, Martina Košir, Mirko Smi-
ljič in Marija Pretnar. 

Mladi Martuljčani, ki vestno skrbijo za lede-
no ploskev pri uvozu v Srednji Vrh, pa so izve-
dli tekmo v hokeju. Razvrstili so se v tri ekipe:
Srečno mladina, Rute United in Favoriti. Zma-
gala je ekipa Rute United. Zadetke so dosegli
Jošt Smolej tri, Matej Oblak dva, Tim Robič
dva in Uroš Gašperin enega. Druga je bila eki-
pa Srečno mladina, tretji pa Favoriti. Sicer že
jutri (sobota, 27. februarja) članice in člani
Planinskega društva Gozd-Martulj’k vabljeni
na letni občni zbor, ki bo ob 19 uri v Gasil-
skem domu v Gozdu-Martuljku. 

Karmen Sluga

Športni martuljški 
planinci

Člani in članice Planinskega društva Gozd-Martulj’k se letošnjo zimo
družijo na smučarskih tekmovanjih. 

V ponedeljek, 1. februarja, smo četrtošolci
začeli smučarski tečaj. 

Vsak dan smo se po malici odpravili na
smučišče. Tam smo dobili smučarske vo-
zovnice in se razdelili v skupine. Prvo
skupino je učil naš športni učitelj, drugo pa
Anto Bučič in Joža Šturm. Najprej smo
smučali na veliki Mojci, kmalu smo pre-
smučali že bolj zahtevne proge. V torek je
najboljša skupina smučala že na Vitrancu, v
sredo pa smo se spustili po Poligonu. O
varnosti na smučišču nas je poučil policist

Jure Berce. Ponovili smo vsa smučarska
pravila za varno smuko. Tečaj je trajal do pet-
ka, ko smo imeli veleslalomsko tekmo. Vsi
smo prejeli medalje in priznanja. Preživeli
smo lep smučarski teden. Radi bi se zahvalili
našemu učitelju Cenetu, hišniku Jožu za topel
čaj, ASK Kranjska Gora za izvedbo tečaja,
Občini Kranjska Gora za pomoč pri nakupu
smučarskih vozovnic in teti Zimi, da nam je
nasula zadosti snega. Teden dni pred nami pa
so smučarsko znanje nabirali drugošolci.

Četrtošolci z učiteljico Zdenko

Košarkarice HIT Kranjska
Gora na treh frontah 

Po velikih dosedanjih uspehih imajo košar-
karice HIT Kranjska Gora ambiciozne cilje
tudi v letošnji sezoni. Je najbolj zahtevna in
naporna od ustanovitve kluba naprej. Nasto-
pajo kar na treh tekmovalnih frontah. Poleg
državnega prvenstva so igralke prvič nastopi-
le v mednarodni Jadranski ligi. S petim me-
stom so odnesle odličen vtis, saj jim je
zmanjkala le ena zmaga, da bi se uvrstile v
nadaljnje tekmovanje. Za vse je bila to pred-
vsem dobra šola, saj je bil hud tempo nasto-
pati na dveh pomembnih tekmovanjih hkrati.
Marca jih čaka tudi pokalno tekmovanje, kjer
upajo na novo visoko uvrstitev. V prihodnjih
mesecih bodo igralke vse podredile predvsem
državnemu prvenstvu. Po prvem delu imajo
odlično izhodišče za nadaljevanje, saj so na
prvem mestu z enakim številom točk kot dr-
žavne prvakinje Merkurja iz Celja. Po bese-
dah trenerja Gorana Jovanoviča je njihov prvi
cilj uvrstitev v finale. Tam bodo kot vedno
doslej skušale iztržiti čim več. Ne skrivajo
ambicij, da bi posegle tudi po naslovu
državnih prvakinj, ki so ga osvojile pred leti v
prvi sezoni novoustanovljenega kluba.    J. R. 

Nove kolajne za rateške
kegljače na ledu 

Člani ekip kegljačev na ledu pri Nordij-
skem društvu Rateče-Planica uspešno nada-
ljujejo s tekmovalno sezono. Na državnem
prvenstvu v metu na daljavo so osvojili veči-
no najboljših mest med posamezniki in eki-
pami. Med posamezniki je zmagal Danijel
Mavrič (Maribor), ostala najboljša mesta so
zasedli Ratečani. Jože Špolad je bil 2., Miran
Sluga 3., Matic Prešeren 4., Matej Boljtar 5.,
Milan Lasnik 7. in Matjaž Kocjan 8. Ekipno
so vse kolajne osvojili Ratečani. Naslov ekip-
nega prvaka je osvojila ekipa Rateče-Trome-
ja, druga je bila ekipa Emstar Rateče in tret-
ja ekipa Rateče-Planica. Poleg že naštetih
tekmovalcev so v ekipah nastopili še Luka
Razinger, Tone Požar in Milan Požar. Na dr-
žavnem prvenstvu v ciljnem tekmovanju so
Ratečani osvojili tri kolajne. Matic Prešeren
je osvojil naslov državnega prvaka pri mla-
dincih, Matej Boljtar je postal podprvak.
Ekipa Rateče Tromeja je v ekipnem delu pr-
venstva osvojila tretje mesto.                 J. R.

Uspešna zimska sezona
teniških igralcev

Pri Teniškem klubu TOP TEN Mojstrana se
veselijo novih uspehov, ki jih dosegajo v le-
tošnji zimski sezoni. Po izračunih novih teni-
ških lestvic bodo v vseh kategorijah imeli naj-
manj enega reprezentanta. Nika Kozar niza
uspehe v svoji kategoriji do 12 let, na turnirjih
pa se uspe prebiti v četrtfinale že v dve leti
starejši kategoriji. Luka Janša si v tem mese-
cu nabira dragocene izkušnje v Beogradu, saj
klub TOP TEN odlično sodeluje s tamkajšnjim
klubom. Tudi s potekom teniške šole so pri
klubu zadovoljni, saj najmlajši igralci že za-
čenjajo z nastopi na gorenjskih turnirjih. J. R.

Tečaj smučanja za četrtošolce
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Šport

Tekmovalci Nordijskega društva Rateče-
Planica se januarja vsako leto odpravijo na
mednarodno tekmovanje v smučarskem teku v
italijansko dolino Fiemme. Letos je tam poteka-
lo že 27. tekmovanje Topolino, ki se ga udeležu-
jejo skoraj vsi slovenski smučarsko-tekaški klu-
bi. Tekmujejo otroci od starosti 7 pa vse do 15
let. Kot je povedal Matjaž Črv, je bila planiška
zasedba najštevilnejša v zadnjem obdobju, saj
se je tekem pod vodstvom trenerjev Jožeta Ka-
valarja in Roka Grilca udeležilo kar enajst
otrok: Maša Gasar, Hana Gasar, Azad Khatchi-
kian, Gal Kavalar, Lucija Kavalar, Vili Črv, Be-
njamin Črv, Andraž Markelj, Kristjan Kopav-
nik, Jan Mezek in Erik Raduha.

”Tekmi cicibanov in cicibank sta potekali na
progi dolžine 1300 metrov, mlajših deklic in
dečkov pa na progi dolžine 3000 metrov, vse v
klasični tehniki. Drugi dan tekmovanja je bil na-
menjen starejšim dečkom, ki so se skupaj s 150
sotekmovalci pomerili na progi dolžine 4,5 ki-
lometra v prosti tehniki. Skupaj se je tekem
udeležilo več kot 1200 otrok iz devetih držav.”

Nordijsko društvo Rateče-Planica je ob koncu
meseca januarja v Ratečah uspešno organizira-
lo tudi dvodnevno Državno prvenstvo za mlajše
kategorije, je še sporočil Matjaž Črv. ”Prvi dan
je bil v znamenju klasike in posamičnih tekov,

drugi dan pa je bil namenjen prosti tehniki in
borbam štafet. Pri posamičnih tekih je v katego-
riji mlajših dečkov Vili Črv dosegel tretje me-
sto. Drugi dan tekmovanja je domače društvo
osvojilo še eno bronasto medaljo. Štafeta v po-

stavi Benjamin Črv, Andraž Markelj in Krist-
jan Kopavnik je namreč po ogorčenem boju v
zadnjih metrih premagala konkurente in s tem
uspešno zaokrožila državno prvenstvo.”            

M. A.

Uspešni planiški smučarji - tekači 
Odlično so se odrezali tako na Topolinu kot na državnem prvenstvu.
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Dovje-Mojstrana - Člani DU Dovje-Mojstrana so se udeležili držav-
nega prvenstva upokojencev v veleslalomu in tekih, ki je potekalo v ok-
viru svetovnih zimskih veteranskih iger v Kranjski Gori in na Pokljuki.
Barve društva so branili: Tilka Cerkovnik, Nada Čufar, Edi Borjančič,
Janez Brojan, Franci Mertelj, Andrej Janša in Izidor Kofler. V obeh dis-
ciplinah so v svojih starostnih kategorijah dosegli vrsto dobrih uvrstitev.
Zvezda ekipe je vsekakor Tilka Cerkovnik, ki ji v njeni starostni kate-
goriji (70 - 75 let) ni para v državi, tako v veleslalomu kot v tekih, saj
je osvojila naslov državne prvakinje v obeh kategorijah in zasedla tudi
tretje mesto v tekih na prvem svetovnem veteranskem prvenstvu. Izidor
Kofler je premočno zmagal v tekih in tako osvojil naslov državnega pr-
vaka pri upokojencih v starostni kategoriji do 65 let.

Člani DU Dovje-Mojstrana pa so se udeležili tudi gorenjskega prven-
stva v sankanju v Begunjah v dolini Drage. Ekipa je v močni konkuren-
ci zasedla sijajno četrto mesto. Odlično drugo mesto je osvojila Tilka
Cerkovnik, četrto mesto je zasedla Sonja Čebašek, šesto pa Jože Čeba-
šek. Tudi preostala člana ekipe Franci Mertelj in Bojan Plahutnik sta se
uspešno borila med kar 83 nastopajočimi.                      Zvone Miklič 

Uspešni nastopi 
mojstranskih upokojencev

Alenka Dovžan je obiskala 
osnovnošolce

Dovje-Mojstrana - Učenci in učitelji OŠ 16. decembra Mojstrana se
ob rednem šolskem delu ves čas aktivno odzivajo na dogajanje v oko-
lju. Tako so v času pred olimpijskimi igrami opozorili na to, da je iz nji-
hovih vasi, Dovjega in Mojstrane, odšlo na olimpijske igre rekordnih že
osemnajst športnikov. ”Olimpijci so bili skakalci, tekači, alpski smu-
čarji. Svojo kvalifikacijo za udeležbo so si pridobili s trdim treningom
na poljih in v pobočjih v okolici Mojstrane. Med olimpijci sta bila naj-
uspešnejša smučarja Jure Košir in Alenka Dovžan, ki sta z olimpijskih
iger v Lillehammerju leta 1994 prinesla bronasti medalji. Tedaj je naša
vas praznovala,” je povedala Metka Kern Trček. Športnico so povabili
na obisk in z njo preživeli prijetno urico. ”Predstavila nam je delček
svojega otroštva in mladosti, ki sta bila prežeta z ljubeznijo do smuča-
nja in kronana z uspehom. Otroci od 2. do 5. razreda so jo navdušeno
poslušali, ko je odgovarjala na njihova vprašanja. Iskrice v očeh so se
prižgale, ko so v rokah držali njeno olimpijsko medaljo. Alenka je otro-
ke nagovorila tudi z besedami: ”Uživajte v športu vsak dan in čim manj
sedite pred računalnikom. Ni pomembno, s katerim športom se ukvarja-
te, važno je, da se gibljete.” Zelo veseli so bili tudi darila, ki jim ga je
prinesla, štartne številke iz Vaila, ki jo je podarila šoli, še bolj pa njene-
ga obiska, s katerim jim je popestrila pouk. ”Spoznali smo srčno, odpr-
to, navdušeno športnico,” so se strinjali tako učitelji kot učenci.  M. A.

Navdušeni nad eksperimenti
Kranjska Gora - V sklopu aktivnosti Bliža znanosti se cesta, nje se,

ljub’ca veselim je Hiša eksperimentov iz Ljubljane doslej obiskala števil-
ne slovenske šole. V začetku februarja je prvič gostovala na treh gorenj-
skih šolah, med drugim tudi na OŠ Josipa Vandota v Kranjski Gori. De-
monstratorji so na vsaki šoli prikazali po tri znanstvene dogodivščine ter
na enostaven in zanimiv način razložili naravne zakonitosti in pojave iz
vsakdanjega življenja. ”Učenci 5., 7. in 9. razreda so si ogledali Zvokolo-
gijo, učiteljem in ostalim delavcem šole so prikazali Plinologijo, kraja-
nom pa Težiščelogijo,” je pojasnila Saša Maučec z OŠ Josipa Vandota. 

”Vse tri znanstvene dogodivščine so za gledalce zelo zanimive. Prika-
zujemo eksperimente, ki jih še niso videli, nekatere pa so, a jih prikaže-
mo na drug način,” je povedal dr. Miha Kos, direktor Hiše eksperimen-
tov, in dodal, da je glavni namen aktivnosti na inovativen in zabaven na-
čin približati znanost čim širšemu krogu ljudi, še zlasti mladim. Učen-
cem so najbolj ostali v spominu poskus s helijem, ki je privedel do spre-
membe glasu, preboj zvočnega zidu, poskus, pri katerem so udarjali z bi-
čem in ustvarjali zvok, piskanje na različno dolge slamice in ugotavljanje
sprememb glasu, pa tudi poskus z laserjem, ki je pokazal, da glas lahko
tudi vidimo ... Različne eksperimente so z zanimanjem spremljali tudi
učitelji in krajani. ”Upamo, da bo Hiša eksperimentov še kdaj gostovala
na naši šoli, saj so takšne stvari za učence zelo zanimive, učitelji lahko
dobijo dobre ideje za poskuse pri njihovih predmetih, krajani pa zanimi-
vo izkušnjo,” je dejala Saša Maučec.                                Ana Hartman
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Ekološko, ni kaj!

V uredništvo smo prejeli fotografije, ki nazorno kažejo, kako pod
železniškim mostom v Kranjski Gori odplake lepo tečejo v ”čisto
vodo”. Ali dovolj skrbimo za čisto okolje?                                  K. S.

V četrtek zbor invalidov
V četrtek, 4. marca, ob 17. uri bo v Osnovni šoli Josipa Vandota

Kranjska Gora 13. redni letni Zbor članov Društva invalidov občine
Kranjska Gora. Zbrani bodo prisluhnili poročilu o delu društva v
lanskem letu in volili novo vodstvo za prihodnji štiriletni mandat. Po
končanem zboru bo sledilo družabno srečanje s prigrizkom. Na zbor
članov bo vozil tudi avtobus. Iz Rateč bo na pot krenil ob 16.05, iz Mo-
jstrane ob 16.26, z Dovjega pet minut pozneje, iz Gozd-Martuljka pa ob
16.40. Z zbora bo avtobus odpeljal po dogovoru.                        K. S.

Eksplozija plina v Čičarah

V enem od apartmajev v prvem nadstropju bloka v Čičarah v Kranj-
ski Gori je 19. februarja pri menjavi plinske jeklenke prišlo do ek-
splozije plina. 66-letni lastnik se je pred požarom rešil s skokom čez
balkon. Pri tem je utrpel lažje opekline in so ga takoj odpeljali na
zdravljenje v jeseniško bolnišnico. Kot je povedal poveljnik PGD
Kranjska Gora in vodja intervencije Jani Pristavec, je prva ekipa do-
mačih gasilcev na kraj požara prispela v nekaj minutah ter takoj začela
gasiti in iz objekta, ki so ga morali še prej prezračiti, reševati pre-
ostalih 36 stanovalcev. Nekatere so zaradi morebitne zastrupitve z di-
mom pregledali zdravniki, a večjih zdravstvenih težav niso imeli.
Gmotne škode je vsaj za 50 tisoč evrov. V intervenciji je sodelovalo 27
gasilcev iz Kranjske Gore, Podkorena in Jesenic, slednji so pripeljali
tudi avtolestev.                                            S. Š., foto: Matjaž Arih

Dvaindvajset tujih veleposlanikov v Sloveni-
ji se je v okviru projekta ”obisk podeželja” ko-
nec preteklega tedna odpravilo na ogled zna-
menitosti občine Kranjska Gora. Najprej jih je
sprejel župan in jim predstavil občino, nato so
se odpravili v Rateče, kjer so si ogledali rate-
ški muzej in se preizkusili v simulaciji skoka,
nato odšli v Planico, kratek postanek pod Pod-
korensko strmino ter se sprehodili skozi Kranj-
sko Goro. Vodeni izlet in sprehod so zaključili
v Hitovem igralniško zabaviščnem centru Ko-
rona, kjer so jih pogostili z jedmi iz slovenske
kuhinje. 

Obisk sta na pobudo Antona Kokalja, nekda-
njega državnozborskega poslanca in predsed-
nika parlamentarnega odbora za zunanje zade-
ve, organizirala občina Kranjska Gora in Hitov
igralniško zabaviščni center Korona. ”Prve 
obiske tujih veleposlanikov po Sloveniji sem
organiziral še v času svojega poslanskega
mandata. Akcija, v kateri sem sodeloval z žu-
pani slovenskih podeželskih občin, se je lepo
prijela, zato z njo nadaljujemo. Lani smo tako
obiskali Preddvor, Otočec in Divačo, letos na-
daljujemo na Gorenjskem. Veleposlaniki so
navdušeni, župani pa tudi zadovoljni, ker na
takšen način lahko zelo dobro promovirajo
svoje občine,” je zadovoljen Kokalj. 

Obiskovalci so bili nad dnem, preživetim v
Kranjski Gori, zares navdušeni. ”Kot bi stopil
v pravljico!” je vzkliknil egiptovski veleposla-

nik v Sloveniji, ko je prvič v življenju stopil
pod planiško velikanko. ”Naslednjič pridem
sem z družino. Že nekaj let sem v Sloveniji, pa
do Planice še nisem uspel priti, za kar mi je res
žal.” Z zadovoljstvom si je lepote Zgornjesav-
ske doline ogledovala tudi norveška veleposla-
nica, ki pa v teh krajih ni bila prvič. ”Vedno

rada pridem, navdušena sem nad Slovenijo in
Gorenjsko, kot Norvežanka pa seveda Planico
še kako dobro poznam,” je dejala, in zagotovi-
la, da se bo v te kraje še vračala in jih z vese-
ljem priporočila rojakom kot odlično turistično
destinacijo.                       

Marjana Ahačič

Veleposlaniki na obisku v Kranjski Gori
Navdušeni nad naravnimi lepotami, prepričani, da se spet vrnejo.

Veleposlaniki so bili navdušeni pod planiško letalnico. Foto: Anka Bulovec
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Pust razgibal vasi pod Triglavom
Na Dovjem in v Mojstrani že od nekdaj slovijo kot zavzeti ohranjevalci starih običajev v vseh letnih časih. 

Menjave generacij v vaseh včasih prinesejo
veliko dobrega. To zagotovo drži za Dovje in
Mojstrano, kjer že od nekdaj slovijo kot zavze-
ti ohranjevalci starih običajev v vseh letnih ča-
sih. Dosedanje člane Sekcije za ljudske običa-
je pri domačem kulturnem društvu bodo, kot
kaže uspešno, zamenjali mlajši, ki so odločni,
da stare šege in navade ne smejo utoniti v po-
zabo. Skupina mladih z Dovjega in Mojstrane
je skupaj z Mojco Arnol iz Razvojne zadruge
Dovje uspešno ”prebila led” v februarju. Na
veliko veselje domačinov so pripravili pester
program pustnih norčij. Začelo se je z ”vaga-
njem” žensk na ”ta debel četrtek” v Aljaževem
hramu. Ta običaj je menda edinstven in se de-
setletja ohranja le na Dovjem. Sledil je hokej z
metlami in maskami na drsališču v Mojstrani.
Najbolj veselo je bilo na pustno nedeljo z veli-
kim pustnim sprevodom. Kar nekaj ur se je od-
vijal z Dovjega do Mojstrane in nazaj. V pri-
prave so številni iz vseh štirih vasi vložili veli-
ko truda, saj so morali izdelati številne maske,
okrasiti vozove in poskrbeti za vse ostalo. Pes-
tro pustovanje so zaključili s pokopom pusta.  

Janko Rabič

Mojstrančanka Amadeja
Teraž je po lanskem naslovu
druge spremljevalke miss športa
pred kratkim zmagala na izboru
za miss Sokol Slovenije. ”Tudi
na tem tekmovanju izbirajo naj-

bolj športno, energično in
nasmejano dekle. Pogoj je, da se
profesionalno ali ljubiteljsko uk-
varja s športom,” je pojasnila
Amadeja, ki se ukvarja s kolesar-
jenjem in duatlonom. Posebnih
nalog zaradi zmage nima, bo pa
v tem letu na vseh duatlonskih
tekmah tekmovala za Športno
društvo Sokol. V načrtu ima le še
en lepotni nastop, finale le-tega
pa bo v domači Kranjski Gori.
”Za kaj gre, naj zaenkrat ostane
skrivnost, lahko pa povem, da se
bo vse skupaj dogajalo v sklopu
evropskega prvenstva v deskan-
ju.” Kot manekenka ali fotomo-
del si, kot pravi, ne želi delati, saj
je po srcu od nekdaj športnica.
”Moj najboljši lanski rezultat je
četrto mesto na evropskem duat-
lonskem prvenstvu v Budimpešti
v kategoriji od 20 do 24 let. Ta
čas največ poudarka dajem cest-
nemu kolesarstvu, kolesarim z
mladinci iz Kolesarskega kluba
Sava Kranj. Zelo pa sem ponos-
na, da sem lani postala državna
prvakinja v gorski preizkušnji,”
je povedala Amadeja, ki si v pri-
hajajoči sezoni najbolj želi
nastopiti na evropskem prven-
stvu iz cestnega kolesarstva v
Turčiji.  

Ana Hartman

Amadeja še miss Sokol Slovenije

Amadeja Teraž
naročnine  04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si, www.gorenjskiglas.si
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Mnenja

Imejmo oči, srce
in pamet na 

pravem mestu!
Novo leto je samozavestno zako-

račilo že v svoj drugi mesec. Kuž-
ki, starčki in dojenčki so se, upaj-
mo, nekoliko že pomirili od stres-
nega novoletnega časa, prepolne-
ga bleščečih in grmečih ognjeme-
tov!

S svečnico so prišli tudi že sonč-
ni dnevi, ko od ledenih sveč prav
veselo kaplja in curlja, iz žlebov pa
je slišati veselo žuborenje potoč-
kov, ki se rojevajo na zasneženih
strehah.

Februar je mesec snežnih radosti
in kdor le ima kaj cvenka v ta na-
men, naj se brž poda v ta naš pre-
lep zimski turistični raj, kot smemo
to našo Kranjsko Goro upravičeno
imenovati.

Kranjska Gora je v teh zimskih
dneh prelestna! Sonce se že prijet-
no upira v prisojne lege naših do-
bro urejenih smučišč, pa tudi na
ležalnike na zimski plaži, kjer si ob
pestri gostinski ponudbi lahko člo-
vek privošči počitek ter blagodej-
nost sončenja. Kdor pride sem
smučat, ali pa morda le tod mimo,
ga prevzame očarljivi utrip zim-
skega turističnega kraja. 

Reka ljudi, ki se semkaj v zimski
sezoni steka zaradi smučanja, zim-
skega letovanja ali pa le na eno-
dneven izlet, se čez dan razkropi
na vse konce in kraje, da bi užila
kolikor mogoče pestre počitnice,
ali pa vsaj lepoto dneva. Tako šte-
vilne srečujem tudi po odročnejših
krajih naše bližnje okolice. Neka-
teri se zimsko opremljeni podajajo
v gore, še več pa je sprehajalcev,
namenjenih občudovat lepote na-
rave ob vznožju mogočnega Pri-
sanka. V Mali Tamar ali pa v Kr-
nico, kjer vas v planinski koči čaka
toplina peči in prijazna postrežba,
se lahko zapeljete celo z zaprav-
ljivčkom, s konjsko vprego. Neka-
terim pa ni odveč tjakaj vleči sani,
saj si nazaj grede sankajoč skraj-
šajo pot in jo še popestrijo s čisto
otroško radostjo ob tem prijetnem
doživetju.

Sprehajalcev okoli zaledenelih
jezerc v bližnji Jasni res ne manj-
ka! A gotovo se marsikdo med nji-
mi z nostalgijo spominja tudi ča-
sov, ko smo v gostišče ob jezeru
lahko še hodili na dobra kosila ali
večerje. Kako prijetno je bilo ob
pijači kramljati v senci pod balda-
hinom, ali pa se na ležalnikih na-
stavljati božajočemu gorskemu
soncu! Zdaj, žal, vsega tega več
ni, čeprav reklamna tabla še kar
vabi!

Gostišče je, kdo ve zakaj, pogo-
relo, na tem mestu pa so zrasli
apartmaji. A na obžalovanje nas
vseh - tej sporni zgodbi nihče še ne
ve konca! A upajmo, da kmalu
učakamo, ko se bo turizem v obli-
ki gostinske ponudbe tod spet raz-
cvetal!

Tudi soteska Male Pišnice je
marsikomu v zimskem času vablji-
va. O tem pričajo shojene potke po
njenem zasneženem prodišču. Ne-
kateri se v to odmaknjenost zateka-
jo predvsem zaradi neokrnjene le-
pote. Človeku se duša ob šumljanju
zelene Pišnice tako spočije, misli
pa zbistrijo, ko da si je vanje sam
gorski potoček utrl svojo strugo. 

Lepo je kreniti v samoto, užiti ču-
dežno zimsko idilo v naravi, do-
mov pa se vračati napolnjen z bi-
seri zadovoljstva v duši!

Tudi sprehod v naše sončne
kranjskogorske Robe je prav prije-
ten! Komur se ne da utirati poti po
bližnjicah, skozi zasneženi gozd,
naj se odpravi po spluženi in posu-
ti cesti, ki vodi na Galerše. Peš ali
pa z avtom, kakor pač komur do-
puščajo čas in pa, kajpak, leta. Od
gostišča Srnjak je prav lep razgled
na naše zasnežene kranjskogorske
vršace, ki se v sončnem dnevu
bleščijo, kot mogočni tihi stražarji
naše doline. Pogled na naša ureje-
na smučišča, kjer mrgoli kot mra-
velj vse polno smučarjev, pa nam
dela skomine, da bi si tudi sami
najraje privoščili to zimsko spro-
stitev in užitek.

Krajša pot čez gozdič nas prav
kmalu privede v Robe, v sončne
naše senožeti! Odete v bleščečo
snežno belino, se sončijo v vznožju
karavanških gozdov. Širok kolovoz
jih reže na spodnjo in zgornjo
stran, kjer stoji tu in tam tudi bru-
narica, tako imenovani ”stan”, ki
pa je marsikje na pol spremenjen
že v vikend. Pa nič ne de, če je tako,
da le ni prepuščen zobu časa! 

Če že domačini ne utegnejo vsak
čas uživati ob tej podeželski idili,
kakršne človek zlepa ne najde, pa
tod prav radi posedajo tuji, kot
tudi domači sprehajalci! O, kako ti
dušo prevzame prekrasen razgled,
ko se človek zamakne v to razsež-
nost gorskega obzorja, naslikane-
ga na nebesno sinjino! 

Prijetno je, kajpak, tudi zapreti
oči in obraz nastavljati soncu,
medtem ko se umirjenost seli v
naše misli in nas malo da ne uspa-
va! Komaj zaznavni utrip doline,
tod ne zmoti miru in tišine! Obkro-
ženi povsod z drevjem, opazujemo
ptice, občudujemo slikovito razve-
janost mogočnih smrek, bukev, vit-
kih macesnov in nežno ženskost
belih brez ... O, zlepa ni blizu take-
ga zemeljskega raja, kot so te naše

Robe! V vseh letnih časih si lahko
privoščimo to njihovo, zaenkrat še
prvinsko lepoto!

Koliko tujih in domačih turistov
ter vsakodnevnih sprehajalcev je že
in še bo blagrovalo ta edinstven
preostanek podeželskega sveta, v
katerega objem je mogoče priti peš
že v pičle pol urice. Obljudenost pa
seveda ne ustvarja gneče, kajti v
občudovanju človeka zapeljiva po-
tka skozi gozd kar vleče naprej ...

Nekateri se zadovoljijo le s krož-
no potjo, ki jih čez vse Robe pripe-
lje spet v dolino. Drugi pa se mor-
da podajo v Gozd-Martuljek ali pa
v Srednji vrh, kjer jih s svojo sliko-
vitostjo očara očak Špik, obdan s
samimi gorskimi lepoticami. Pri
Hlebanjevi domačiji pa si lahko
nakupite kakovostnih mlečnih do-
brot. Če pa ste bolj radovedne na-
rave, morda izveste še kaj o staro-
sti te domačije ter celo o rodovni-
ku, ki je razširil svoje mogočne veje
še na druge zemeljske celine ... 

O, lepa je ta naša zemljica slo-
venska, res! Še posebej lepa tudi
vsa naša bližnja kranjskogorska
okolica! Presrečne oči, ki lahko
dan za dnem gledajo in blagrujejo
to lepoto! Se sploh zavemo radosti
bivanja sredi te gorske idiličnosti? 

Daj bog, da bi vsi skupaj vselej
imeli oči, srce in pamet na pravem
mestu, da bi nikdar ne iznakazili te
zdajšnje podobe! Ne dovolimo si
tega - zaradi pohlepa in apetitov
posameznikov, niti zaradi širjenja
turistične ponudbe! 

Marinka Uršič

Za pametnejši
jezik ...

V januarski številki Zgornje-
sav’ca je bilo zapisano, da so pri-
zadevni rateški organizatorji pri-
pravili Maraton Tamar. Iz zapisa
je razbrati, da je bil štart v Plani-
ci (verjetno nekje ob vznožju ska-
kalnic), cilj v Tamarju. Tekli so to-
rej v eno smer. Neštetokrat sem to
pot prehodil in ocenjujem, da od
Planice do Tamarja ni več kot pet
kilometrov. Ali je to res maraton?

Tek, ki mu pravimo maratonski
tek, je dobil ime po Maratonskem
polju v Grčiji, kjer je tudi mesto
Maraton. Po legendi so na Mara-
tonskem polju leta 490 pred našim
štetjem Atenci premagali Perzijce.
Ker takrat še ni bilo mobilnih tele-
fonov, je Grk Fedipij lastnonožno
tekel v Atene (okoli 40 kilometrov)
sporočit veselo novico. Legenda
tudi pravi, da je sel pritekel na cilj,
sporočil veselo vest in od izčrpano-
sti umrl. V spomin na ta dogodek je

najdaljša atletska tekaška discipli-
na dobila ime maratonski tek. Ma-
ratonski tek je tudi na programu
poletnih olimpijskih iger moderne
dobe že od vsega začetka (Atene,
1896). V začetku modernih olimpij-
skih iger se je razdalja nekoliko
spreminjala med 40 in 42 km vse
do leta 1908, ko so bile olimpijske
igre v Londonu. Po nepreverjenem
viru naj bi takrat cilj teka prestavi-
li s štadiona pod kraljičin balkon.
Natančna meritev razdalje je poka-
zala 42.195 metrov. Ta razdalja še
danes velja za uradno dolžino ma-
ratonskega teka.

Izraz maraton (pravopisno ne-
oporečno maratonski tek) je torej
najprej bil znak za tek na 42 kilo-
metrov. Pozneje so vsak daljši(!)
tek imenovali maraton (natančneje
maratonski tek). Vsako leto na sve-
tu organizirajo okoli 800 maraton-
skih tekov; najbolj znani so bo-
stonski (tudi najstarejši), newyor-
ški, chicaški, londonski in berlin-
ski. Za vse velja, da je treba prete-
či več deset kilometrov. Tudi v Slo-
varju slovenskega knjižnega jezika
preberemo, da je maraton ‘’tek-
movanje na razmeroma dolgi pro-
gi’’. Težko bi pritrdili, da je od
Planice do Tamarja ‘razmeroma
dolga proga’.

V Sloveniji imamo celo vrsto ma-
ratonskih tekov. Najbolj znani so
Ljubljanski maraton (42 in 21 km),
Maraton treh src (42 in 21 km),
Slovenski alpski maraton (50 in 35
km), Maraton Celje-Logarska do-
lina (75, 58, 42, 33 in 27 km), Gor-
ski maraton štirih občin (35 km) in
Mali kraški maraton (21 km). 

Po tekaškem zgledu se je izraz
maraton pozneje uveljavil tudi za
premagovanje zelo dolgih razdalj
s kolesom, plavanjem, smučmi.
Poznamo tudi kasaški maraton in
avtomobilski maraton. Za vse ve-
lja, da gre za ‘’tekmovanje na raz-
meroma dolgi progi’’. Razdalje
seveda ustrezajo vrsti ‘prometne-
ga’ sredstva. Dolžine tekaških in
smučarskih maratonov so približ-
no enake, kolesarski maratoni so
daljši (maraton Franja, 156 km).

Na podlagi zapisanega lahko
bralci sami presodijo, ali je petki-
lometrski tek na smučeh res mara-
ton. Pa tudi če bi smučarji tekli še
nazaj v Planico, to ni maraton.
Tudi štiridesetmetrski smučarski
skakalnici ne moremo reči ‘ma-
mutska’ in za Kranjsko Goro ne
moremo trditi, da je velemesto. Za-
kaj prireditvam dajemo imena, ki
si jih ne zaslužijo (ker to niso), je
drugo vprašanje. Zakaj to ne bi
bil Rateški tek, Planiški tek, Ta-
marski tek, Jalovški tek, Zgornje-
savski tek in podobno? 

Silvo Kristan
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24. februarja 2010 - 26. februarja 2010 
Ustvarjalne delavnice v Kajžnkovi hiši
Torek, 24. februarja 2010, od 13. do 15. ure - pingvinčki
Četrtek, 25. februarja 2010, od 13. do 15. ure - darilne vrečke
Petek, 26. februarja 2010, od 13. do 15. ure - ledene rože
Informacije: 041/344 016 (Vesna) ali 04/587 61 48 (Kajžnkova hiša)
Kdaj: od 13. do 15. ure
Kje: Rateče, Kajžnkova hiša

27. februarja 2010 
1. Humarjev memorial 2010
Informacije: Pavel Skumavec 031/677 203
Kdaj: ob 9. uri
Kje: Soteska Mlačca, Mojstrana
Program: http://www.lednoplezanje.com

27. februarja 2010 
Delavnica duhovne rasti
Informacije: Apolonija Pezdirnik, 040/635 640
Kdaj: ob 17. uri
Kje: Dovje, Pr’Katr

6. marca 2010 - 7. marca 2010 
Itak - Freestyle Desant
Sobota, 6. marca:
9.00 - 16.00: tekmovanje Slope Style 
19.00: Koncert Dubioza kolektiv
Nedelja, 6. marca
9.00 - 16.00: tekmovanje Big Air 
Kje: Kranjska Gora

8. marca 2010 - 13. marca 2010
Finale evropskega pokala 2010
Kranjska Gora in Trbiž bosta v tekmovalni sezoni 2009/10 gostila finale tek-
movanja za Evropski pokal v alpskem smučanju za ženske in moške. 
Finale bo potekalo od 8. do 13. marca 2010. 
Program:http://www.pokal-vitranc.com/evropski_pokal

18. marca 2010 - 21. marca 2010 
Planica - Svetovno prvenstvo v smučarskih skokih
Četrtek, 18. marca 2010
09:00 - Poskusna serija 
10:00 - Poskusna serija 
11:00 - Kvalifikacije 
18:00 - Otvoritvena slovesnost

Petek, 19. marca 2010
14:15 - Poskusna serija 
15:15 - Prva serija 
16:15 - Druga serija

Sobota, 20. marca 2010
09:00 - Poskusna serija 
10:15 - Tretja serija 
Finalna serija 
18:00 - Slovesna podelitev kolajn

Nedelja, 21. marca 2010
09:00 - Poskusna serija 
10:15 - Prva serija 
Finalna serija 
12:00 - Podelitev kolajn 
12:45 - Zaključna slovesnost

18. marca 2010 - 21. marca 2010 
Planica 2010 - Navijaška vas Kranjska Gora

18. marca 2010 ob 19. uri 
Slavnostno odprtje

19. marca 2010 od 17.00 
Harmonikarice Zupan
Vesele Štajerke
Discokreiners
Veseli Begunjčani

20. marca 2010 od 15. uri
Carneval band
Joške vn
Šank Rock

21. marca 2010 od 13. uri
DJ Rosko
Informacije: blaz.veber@kranjska-gora.eu
Kje: Navijaška vas (pred hotelom Kompas), Kranjska Gora

25. marca 2010 
Razstava ročnih del
Kulturno etnološka prireditev-izdelava etnoloških vsebin 
Informacije: TD Rateče - Planica 04/587 60 41
Kje: Rateče

Prireditve v občini Kranjska Gora

Rekorden obisk komedije Od jutra do večera
Komedija Od jutra do večera avtorja Jožeta Ekarja v režiji Marsela

Gomboca je najbolj gledan gledališki dogodek v zadnjih dveh desetlet-
jih na Dovjem. Člani Dovškega odra pri domačem kulturnem društvu
so doslej zaigrali že petkrat in vedno do zadnjega kotička napolnili dvo-
rano. Skupaj s predpremiero za učence Osnovne šole 16. decembra
Mojstrana si je vse predstave ogledalo osemsto ljudi. Na peti ponovitvi
so z brezplačno vstopnico za vse predstave na dovškem odru v letošnji
sezoni nagradili Gašperja Martinjaka, ki si je ogledal vseh pet predstav.
V marcu načrtujejo še eno ponovitev komedije. S tem obiskom so pre-
segli prav tako uspešno planinsko komedijo Dom na Kredarici leta
1996. Napisal jo je Marsel Gomboc, režirala pa Leona Gomboc. J. R.

 

mali oglasi   04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si, www.gorenjskiglas.si
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